
 
 

 
 

 خلفية:
 

بلدة  051مركز جماهيري في  057شبكة قطرية تضم  بإطارتعمل  الجماهريةشركة المراكز  
مليون مواطن بدولة إسرائيل. عمل الشركة ومراكزها  2من  أكثروحي سكني وتسد حاجات 

  واجتماعيا.جغرافيا  النائية والضعيفةبشكل متواصل مع التركيز على المناطق يتم بالبالد 
 

 العمليات لتسريعتطورت اثناء البحث عن طرق جديدة  يكز الجماهيرفكرة المر
تبلورت الفكرة  وقد. الضعيفة السكانية والفئات المحلية المجتمعات تنمية في االجتماعية

حاييم تسبوري.  والتي أسسها المرحوممع اقامة شركة المراكز الجماهيرية  1969عام 
تسبوري نجح في هذه المهمة،  ة ومؤثرة.مع رؤيا واعتقاد وايمان وقدرة تنفيذ واضح

 .للشركة األولو مدير العامالوأقام عشرات المراكز الجماهيرية في انحاء البالد وكان 
 
المركز الجماهيري هو منظمة اجتماعية، تربوية، ثقافية وجماهيرية، وبيت للمجتمع المدني. 
المركز الجماهيري مفتوح أمام جميع الفئات السكانية ويستند بعمله على االعضاء الفعالين، 

ويواكب المهنية،  المتطوعين والطواقممجموعات، للوالكبير،  وتدخلهم االجتماعيوانخراطهم 
غير  دعم الكبير للسلطات المحلية، المكاتب الحكومية، مؤسسات ومنظماتالالتعاون واالمر 

. مدراء المراكز الجماهيرية وجميع عاملي وموظفو الشركة، هم بمثابة أصحاب حكومية ايضا
. نشاطهم ينفذ من دارة والتنمية والتطوير المجتمعيوكالء اجتماعين، المختصين باإل رسالة،

 وااليدولوجيات المشتركة وحسب المقاييس الملزمة لهذا.خالل القيم 
 

 نداء-دعوة 
داري مستقبلي في شركة إللبرنامج التحضيري لكادر  لتقديم طلبات ترشيح

 " سادسةال " لجماهيرية الدورةألمراكز أ

 يفتتح التسجيل في هذه األيام لبرنامج "كوادر إدارية مستقبلية" لشركة المراكز الجماهرية من

   سادسةالدورة ال –مديرية جماهرية  /اجل إدارة وقيادة مراكز جماهرية

 ألجماهيرية:رؤية شركة المراكز 

غاياتها بناء مجتمعات " شركة المراكز الجماهيرية هي المنظمة االجتماعية الرائدة في اسرائيل و

 الذاتي بأهميتهالشعور من في المجتمع  فردمكن كل تقطرية. برامج الشركة محلية في شبكة 

 ." وبانتمائه للمجتمع



  

 :ة\مركز جماهيري ناجح ة\مدير

 الفاعلة قيادي مهني يعمل في المجتمع، صاحب رؤيا اجتماعية ومعرفة عميقة للهويات االجتماعية
. المدير محرك للتغيير وقدراته الذاتيةالناجحة  بشخصيته - في المجتمع االسرائيلي، فعال

بالشبكة االجتماعية القطرية، التي وبناء تنظيمي جماهيري محلي واالجتماعي" يحدث ويقود اجراء 
متين همية، والتي تساهم في بناء وتصميم مجتمع أتمكن من خلق حياة جماهيرية ذات معنى و

   ومتقدم.
 

  

 
 

   :الناجح الجماهيري المركز مدير من مطلوب

 المتضاربة.ومليئة بالمصالح  وانسانية( سياسية اقتصادية، اجتماعية،) مركبة بيئة في داريةإ خبرة-

 يدعو اسلوب. االجتماعيةوالفوارق بعين االعتبار الحساسيات  خذا  أ ومتعاون مشارك داريإ اسلوب-

القطاع و المؤسسات مع المنظمات، مع السكان، مع استراتيجي تعاون لبناء مثمر حوار ريطولت

   .التجاري

 وسليمة. صحيحة ادارة على والحفاظ المالية باإلدارة عالية قدرة-

 خالل من للمجتمع الحياة جودة تثري جديدة عمل افاق لمجاالت وفتح الفعاليات توسيع على القدرة-

 الموارد وتوظيفها واستغاللها بشكل سليم وحكيم.   وتجنيد الفرص انتهاز

مع توجه يعترف  المختلفة الهويات واحتواء فهم الموجودة، والتقاليد العادات احترام على القدرة-

 بالتعددية ويعمل حسبما توجبه هذه التعددية والتي تعزز التسامح في المجتمع اإلسرائيلي.

 كل ،العاملين قدرات على تعرفعليه ان يليحققوا قدراتهم بعملهم  قيادة طاقم عاملين على القدرة-

يكون والتعلم وان الشغف وحب االستطالع  لديهو . معا   والطاقم حديعلى  الطاقم افراد من فرد

 . (لآلخرين نموذج )  بمثابة الشخص الذي يحتذى به

  ات.طوالضغ تحت للعمل نفسية قدرة وصاحبومرن  وأمين، صادق-

 
 

 
 

 



 

 اإلسرائيلي: المجتمع بناء في شركاء لتكونوا ندعوكم
 

 لوظيفةمرشحات  /تختار وتؤهل مرشحين القطرية لمراكز الجماهيريةشركة الدورة الرائدة ل
 ورائعة. ، في بيئة تنظيمية مركبة جذابةبشكل مستقلالوظيفة تلزم القدرة على العمل  –مدير/ة مراكز جماهيرية 

 

 :اإلداري المستقبليلكادر ابرنامج اعداد  مبنى
 

 االختيار:سيرورة 
 والمواكب. مع الطاقم المختص تعارف شخصيومقابلة 

 والثبات.الصدق  قدرات ادارية الشخصية،فحص القدرات العقلية، الصفات والذي ي – فحص محوسب
تفاعل مجموعاتي، التعامل مع المواقف الغامضة، والمواقف  ،(أدوار )المحاكاةتمثيل  – واحد( )ليوممركز التقييم 

 الضاغطة واخرى.
 2019(أبريل) نيسانشهر  بدايةمع  تتم )تنتهي(سيرورة االختيار األولى 

  
دعوتهم ليكونوا شركاء في برنامج االعداد  األولى تتم المرشحون الذين يمرون بنجاح في سيرورة االختيار

 .المستقبليداري االلكادر لالتحضيري 
 

 .التأهيليةه الدور نهايةيكون في يوم تقييم اضافي لالختيار 
  .بإمكانهم تقديم طلباتهم إلدارة مركز جماهيري الدورة،في نهاية المشاركون/ات الذين يمرون بنجاح يوم التقييم 

 

 برنامج التأهيل:
  :يتطرق برنامج التأهيل لمحوريين مركزيين

في  .يمركز الجماهيرألكساب القدرات والمهارات اإلدارية المطلوبة من مدير/ة إ – تنظيمي -داريإمحور مهني 
 مجاالت وتخصصات مختلفة.

تطوع، هوية  ،متينةاجتماعية  بنيةمجتمعي،  بناء –لمراكز الجماهيرية شركة اتوجه ل مواكب محور جماهيري
 وانتماء.

  .بمركز جماهيري تخرج(مشروع ) عملي، وظيفة نهائيةالدورة تشمل تطبيق 
 

 الدورة: إطار
  اكاديمية. ساعة 110 –( 2.5) ان ونصفشهر الدورة: مدة

  (منفرد بملف البلدان بأسماء قائمه مرفقبالدولة ) بلدانعدد من ال حاجيات لسد خصيصا عددتأ الدورة
 13:00-8:30 الساعات الجمعة بين , ويوم22:00-17:00 الساعات الخميس بين ايام الدورة تقام
 

 .19\07\19ألدورة  هاءتنإ3/05/19الدورة:  بداية
 دي لى، مراكز جماهيرية مختلفة وتتم مرافقتهم عومتنوعة المشاركون على مجتمعات مختلفةخالل الدورة يتعرف 

 .شخصي ي وموجهمركز جماهيري قياد ة/مدير
 
 

 

 

 



 

 
 شروط أساسية ملزمة:

 . الثاني اللقف لحملة أفضلية بها، معترف مؤسسة من أول اكاديمي لقب •

  او خاصال القطاع , جتماعياال القطاع , العام القطاع في  مؤثرة  داريةإ بوظيفة األقل سنوات على 5  خبرة            •

 .لتجاريا            

  .₪ مليون 2 األقل على مالية /ميزانية  بإدارة خبرة •

 ( . تطوعية/  مهنية)   سنوات مدار عدة  علىوالتأثير   المعنى ذات  عياجتماالالعمل الجماهيري           •

 
ارتفعت بشكل المركز الجماهيري  ة/مديراجرة  ،2016في العام  الجديدة االجورب اتفاقية ا عقفي ا

 ملحوظ. 
لسنوات عدة  الفعالةبالعمل والمساهمة  االلتزامالذين ينهون البرنامج بنجاح يطلب منهم  ات/المشاركون

 جماهيري. ة مركزكمدير/
 المشاركين في البرنامج.شركة المراكز الجماهيرية ال تجبي قسط تعليمي من 

شركة المراكز الجماهيرية تعمل كل ما بوسعها لتنسيب خريجي البرنامج كمدراء للمراكز الجماهيرية بما 
 .الحقل حتياجاتمع إيتالءم 

 :التسجيلسيرورة 
موقع شركة المراكز  نت منالذي يمكن تحميله من االنتر الموجود ويجب تعبئة نموذج التسجيل 

 ( لجمهور ل) أخبار الشركة ومعرفة ومعلومات    الجماهيرية 
التعارف األولي مع  هدفبالبرنامج  للكشف عن الخاصة األمسيةدعوة إلى  ات\نللمشار كوسيرسل 

  .والبرنامجشركة ألمراكز الجماهيرية 
 " للبريد االلكتروني: أؤمنق النموذج مع السيرة الذاتية والشهادات و" أنا ايجب ارف باإلضافة
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 العبريةالرجاء ارسال السيرة الذاتية باللغة 
 طلبكم معالجة ال نستطيع  المطلوبةبدون إرفاق المستندات 

عشرة الساعة الثانية  (24:00)ولغاية  9201/2/32,  9201ير فبرا \شباط 23 التسجيل حتى تاريخ 
    . منتصف ألليل بعد 

 

 
 بالنجاح 

 طاقم الموارد البشرية 
 شركة المراكز الجماهرية

 
 

mailto:atudalenihul.hl@matnasim.org.il
mailto:atudalenihul.hl@matnasim.org.il
mailto:atudalenihul.hl@matnasim.org.il
mailto:atudalenihul.hl@matnasim.org.il

